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V. Szöveges beszámoló a 2014. évi közhasznú tevékenységről 
 

A 2014-ra meghatározott céljaink: 

 

- Szvámídzsí humanitárius projektjeinek támogatása 

- Továbbra is cél a helyi és országos központ jellegű ingatlanszerzés.  

- Pályázati tevékenység folytatása. 

- Tanfolyami csoportok erősítése, bővítése. 

- Oktatói utánpótlás segítése. 

- Legalább egy nemzetközi program szervezésében való részvétel  

- Érdi Egészségnap szervezése (homeopátia + jóga) 

- Paloznaki  Jóga Hétvége szervezése békefa ültetéssel és Balatonfüred bevonásával 

- Saját hétvégi jógaprogramok, nyílt nap(ok), táborok szervezése 

- Shanka Prakshalan (tavasszal és összel) 

- Kiadványi tevékenység folytatása, Gjána Ganga szerkesztésébe besegítés,  

- Szakmai Műhelyek folytatása 

- Szatszangok továbbra is hetente 

- Vezetőségi ülések szükség szerint min. 2 havonta 

- Társszervezeti kapcsolatok és országos együttműködés erősítése lényegében a MOJU 

(Magyar Országos Jóga Unió) tagszervezeteivel, továbbá a Sadhana Stúdióval, és az 

Országos Guru Ashrammal, a JSC-vel,  

- Intenzív JÓGA gyakorló napok és AYURVEDA napok szervezése 

- Jóga táborok szervezésében való segítség és részvétel 

- filmvetítések 

 

A 2014-re meghatározott céljaink többségét a tervezetten felül teljesítettük.  

Amiben még javulhatunk; a nemzetközi programok, - egészségnap szervezése.  

 

Ingatlanhelyzet 

 

Helyi központ (Kutyavári u. 34. – bérelt ingatlan) 

Hosszú távon az önálló ingatlantulajdonként működő jógaközpont jelentene jó megoldást, de 

ebben 2014-ben még nem sikerült előre lépnünk. Jelenlegi központunk bérleti szerződése 

(Kutyavári u. 34) 2015 dec.31-ig érvényes. A bérleti díj változatlan, bruttó 90 eFt/hó.  

 

Mucsi-i faluház projekt: Továbbra is hasznosításra vár, kiajánlottuk a társszervezetinek felé. 

Várjuk az ötleteket, javaslatokat. A megvásárolt faipari, asztalosipari gépeket egyelőre raktározzuk.  

 

Szervezeti ügyek 

     2014-ben a 2012.február 11.-én megválasztott 8 tagú elnökség változatlan formában működött,  

     Elnök:Szakács József K., Titkár:Varga Sára további vezetőségi tagok: Szeiler Tamás, Major  

     István, Czinkóczi György, Szeilerné Bana Tünde, Bujákiné Szabados Éva, Góth Erzsébet.     

     A helyi, egyesületi liszensz küldöttünk továbbra is: Heiczman Ágnes. Az elnökség munkáját  

     segítette több aktív tagtársunk: Vörös Márta, Szűcs Andrea, Palotai Magdi, Pethő Andrea,  

     Kaderják Gyula, Gombosné Kalász Lívia, Mennyhértné Tóth Terézia, Egeiné Nagy Júlianna,  

     Bauer József. 

 

Egyesületi közgyűlések: 2014- ben összesen 3 db közgyűlést tartottunk,: március 29.-én, május 24.- 

    én, és 2014. november 15.-én. Az évi rendes (március 29.-i) közgyűlésen kívül további 2db  

     rendkívüli közgyűlést kellett tartatnunk a Civiltörvény és a PTK változása miatt. A  

     Budapest Környéki Törvényszék az 5.P. 60.344/195/46 számú, 2014. március. 10.-én kelt  

     végzésében, elfogadta a bejegyzési kérelmeinket az új jogszabályoknak megfelelően majd ezt  

     kellett még kétszer az ugyan ő kérésükre módosítani. A Törvényszéki bejegyzés elhúzódása  

     miatt, az utóbbi   két év személyi jövedelemadó 1 % -nak a kiutalása addig visszatartásra került,  

     amíg a jogerős végzést a Törvényszéktől nem kaptuk meg. 
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Társszervezeteink: a Sadhana Stúdió alapítvánnyá vált, továbbra is szoros az együttműködés 

közöttünk és a többi JMÉ -s testvér szervezeteinkkel. 

 

Oktatás – tanfolyamok: 

 Az egyesületi tagok száma 2014-ben: 35 fő 

 2014-ben az oktatói létszámok és statisztikák nem változtak jelentősen az előző évhez 

képest. Ősztől több új asszisztenst vontunk be az oktatásba. Az asszisztensek  

rendszeresen tartanak felajánlásból órákat a jógaközpontban, s hosszú távon számítunk 

munkájukra.  

 Oktatóink rendszeresen részt vesznek a hazai és nemzetközi jógaprogramokon, oktatói 

továbbképzésen 

 2014-ben az egyesületi szervezésű, felajánlásból végzett oktatásban részt vállaló 

oktatóink illetve asszisztenseink száma a helyi központban 11 fő. A tanfolyamok 

stabilitása 2014-ben elfogadható volt, átlagban heti 16 alkalommal volt jógaóra és a 

tanfolyami résztvevők száma 85 fő (heti átlagban).  Egyre több hallgató jár hetente több 

órára. Díjaink ez év során sem változtak. Továbbra is a nonprofit és közhasznú 

céljainknak megfelelően alakítjuk őket, az időseknek, fiataloknak rászorulóknak jelentős 

kedvezményeket biztosítunk.   

 Bevált és Új típusú tanfolyamaink: - ezek a leg látogatottabbak; ingyenes óra 

(alkalmanként 16-17fő), idősek órája, stressz kezelés jógával, jóga nidra 

a Gyerekjóga óra újra elindult 2014-ben és stabilan működik 

 2014-ben 16 egyesületi szervezésű csoport működött a Kutyavári u 34. sz. alatt. 

 2014-ben 2 új mantra tanítvány lett egyesületünkben  

 2014-ben is aktívan részt vettek egyesületünk oktatói a 2012-ben létrehozott új budapesti 

Maros utcai jóga központ működtetésében.  

 

További programjaink 

 Többek tartottak élménybeszámolót az Indiai útjaikról) 

 Március – részvétel több hétvégén Szvámídzsível Vépen, Strilkyben 

 Májusban megemlékeztünk néhány tanítvány és tagtársunk jeles születés napjáról  

 Június – részvétel nyári táborokon Szvámídzsível Vép, Strilky 

 Július elején egyesületünk szervezésében, a Balatoni Régióban (Nagy Julianna Pushkár 

vezetésével), a Paloznaki Civil Egyesülettel együttműködve immár hagyományként, 6.-

todszor került megrendezésre a „Paloznaki Jóga Hétvége”, mely teljesen ingyenes és sok 

emberhez, fesztivál jellegű keretek között juttatja el a jóga tanításait és a kultúrák 

közötti, csodálatos és békés együttműködést. A programon Békefa ültetés volt Szvámí 

Vivékpurival és Szádvi Ánandivel és József Atyával a templom kertben. Több 

oktatónk tartott előadást egyesületünk részéről, s több oktatónk tartott gyakorlást és sok 

tagunk végzett karma jógát (társadalmi munkát) a helybéliekkel együtt.  

 Július ás Augusztus – részvétel nyári táborokban Szvámídzsível Strilkyben és 

Horvátországban 

 Szeptember október - részvétel több hétvégén Szvámídzsível Vépen, Strilkyben, 

Bécsben 

 Az oktatók önképzése, illetve nyitott szakmai fórum céljából létrejött Szakmai Műhely 

folytatta munkáját 2014-ben is oktatók és külső érdeklődők számára. Ezekre az 

összejövetelekre továbbra is fokozott érdeklődés volt jellemző.  

 Minden hétvégén (kivéve, ha Szvámídzsínek közeli programja van) szatszangot 

tartottunk, sok ünnepléssel. Ezek a programjaink teljesen ingyenesek.  

 Majd minden Telehold szatszangot megtartunk 

 Több intenzív gyakorló nap hosszú gyakorlás több oktatónk, tagunk aktív 

közreműködésével 

 4 napos Jógatábor és önismereti tábor augusztus végén egyesületi oktatók 

szervezésében.(Kaderják Gyula, Góth Erzsébet) 

 Shanka Prakshalan krya a saját központunkban  
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 Közös kertrendezés és nagytakarítás főzéssel közösségi programként a hallgatóknak is 

meghirdetve ebben az évben 4 alkalommal 

 Központunk, egyesületünk, rendszeresen helyet ad Hellinger-féle családállításra  

Pályázatok 

2014-ban több beadott pályázatunk a Norvég Civil Alaphoz, de sajnos nem nyertünk . 2014-ben is 

az országos és a testvér szervezeteink pályázataihoz igyekeztünk segítséget nyújtani, inkább az 

együtt működésre fektettük a hangsúlyt. 

 

Kiadványok 

 Folytattuk a SANGAM által kiadott könyvek és hanganyagok értékesítését. Az oktatók e 

tevékenységet szintén társadalmi munkaként végzik. 

 Könyvtárunk új könyvekkel és kiadványokkal gyarapodott. 

 

Egyéb aktivitások 

 Video és audio tárunkat, valamint külső tárolónkon elhelyezett elektronikus szöveg, kép 

és hanganyagtárunkat napra készen tartjuk.. 

 Tanítvány társainkat és rászorulókat segítettük többféle formában, főképp egyéni 

személyes vállalásokkal. 

 

Érd, 2015. március 23. 

 
Szakács József Károly. 

Jógaegyesület Érd elnöke 

 

 

Záradék:  

A 2014. évi beszámolót a Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd (rövid név: 

Jógaegyesület Érd) legfőbb szerve a Közgyűlés 2015. május 09.-i ülésén jóváhagyta és elfogadta. 

 

Érd, 2015. május 09. 

                                                                                                 
Szakács József Károly 

Jógaegyesület Érd elnöke 

 

 


